
 

 

K bodu programu 8 

 

Uznesenie č. .../2018 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

 
 

K návrhu -  Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2019 a schválenie 

rozpočtu obce Valaská na roky 2019 – 2021 
 

I. Berie na vedomie 

 

a) Viacročný rozpočet obce Valaská na roky 2020 – 2021 

 

b)  Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce Valaská na roky 2020-2021 a k návrhu 

rozpočtu na rok 2019 

 

 

II.  schvaľuje  

 

1/ Rozpočet obce Valaská  na rok 2019 

 

a) Bežný rozpočet 

Bežné príjmy    2 994 042 € 

Bežné výdavky    1 416 555 € 

Prebytok bežného rozpočtu  1 577 487 € 

 

b) Kapitálový rozpočet 

Kapitálové príjmy                   600 € 

Kapitálové výdavky                                  8 500 € 

Schodok kapitálového rozpočtu         7 900 € 

 

c) Finančné operácie 

Príjmové finančné operácie                             0 € 

Výdavkové finančné operácie                            0 € 

 

 

2/ Programový rozpočet 

podľa prílohy č. 2 

 

 

3/ Rozpočty rozpočtových organizácií zriadených obcou Valaská na rok 2019 

 

a) Základná škola Jaroslava Simana Valaská 

 

Bežné príjmy         96 500 € 

Bežné výdavky       961 680 € 

 

b) Materská škola Valaská  

 



Bežné príjmy           2 400 € 

Bežné výdavky       282 960 € 

 

c) Základná umelecká škola Valaská 

 

Bežné príjmy         20 100 € 

Bežné výdavky       296 621 €  

 

4/ Príspevok príspevkovej organizácii zriadenej obcou Valaská 

 

a) Technické služby Valaská 

 

Bežný príspevok      226 903 €      

 

 

 

 

 

Návrh predkladá: Ing. Zuzana Slivková 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 

Za: 

Proti: 

Zdržal sa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prílohazápisnice 

 

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu 2019 - 2021 a návrhu 

rozpočtu na rok 2019 

 
 

 

V zmysle § 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce Valaská 
 

 

Podľa §4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy rozpočet obce je základným 

nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a 

funkcií obce. Rozpočet obce vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce. Obsahuje príjmy a výdavky, v 

ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim 

na území obce, ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území, vyplývajúce pre ne zo zákonov a z iných 

všeobecne záväzných právnych predpisov, zo všeobecne záväzných nariadení obce, ako aj zo zmlúv. V 

rozpočte obce sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom. 

Podľa §9 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy viacročný rozpočet je strednodobý 

ekonomický nástroj finančnej politiky obce, v ktorom sú v rámci ich pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoja 

územia a potrieb obyvateľov vrátane programov obce najmenej na tri rozpočtové roky. 

Podľa čl. 9 ods. 1 ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti subjekty verejnej správy sú povinné 

zostavovať svoj rozpočet najmenej na tri rozpočtové roky, pričom súčasťou návrhu rozpočtu ja aj schválený 

rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje 

o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky.  

 

Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce (ďalej len „odborné stanovisko“) bolo spracované na základe 

predloženého návrhu viacročného rozpočtu obce a návrhu rozpočtu na rok 2019, ktorý bol spracovaný 

v súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v z. n. p. 

 

 

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA 

 

Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu viacročného rozpočtu 

obce a návrhu rozpočtu na rok 2019 (ďalej len „návrh rozpočtu“) z dvoch hľadísk: 

 

1. Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu 

 

1.1 Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi 

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.  

Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákonov: 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 

č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné 

odpady v z. n. p., na základe ktorého v súlade s § 2 ods. 3 predmetného zákona boli vydané Všeobecne 

záväzné nariadenia obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady (ďalej len 

VZN), 

č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., na základe ktorého v súlade s § 2 predmetného zákona výnos 

dane z príjmov fyzických osôb je v príslušnom rozpočtovom roku príjmom rozpočtov obcí vo výške 

70 %, 



č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení 

neskorších predpisov a ostatné súvisiace právne normy, 

ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti.  

 

1.2. Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami obce: VZN 

o miestnych daniach, VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

a VZN o financovaní materskej školy, základnej umeleckej školy a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Valaská. 

 

1.3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce  

Návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle obce v zákonom stanovenej 

lehote, t. j. najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. dňa 23. 10. 2018. 

Schválený rozpočet podlieha zverejneniu podľa ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej 

zodpovednosti čl. 9 ods. 2. 

 

 

2. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu 

 

Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR č. 

MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia 

rozpočtovej klasifikácie v znení Opatrenia MF SR č. MF/008978/2006-421 a Opatrenia č. 

MF/11928/2010-421,  ktorá je záväzná pri zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy. Funkčná 

klasifikácia sa použije v zmysle vyhlášky ŠÚ SR č. 257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická 

klasifikácia výdavkov verejnej správy. Štruktúra návrhu rozpočtu na roky 2019 – 2021  je v súlade 

s ustanovením § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. v platnom znení. 

 

 

3. Metodická správnosť predloženého návrhu programového rozpočtu 

 

Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p., v § 4 ods. 5 rozpočet 

obce obsahuje aj zámery a ciele, ktoré bude obec realizovať z výdavkov rozpočtu obce. Ukladá 

uplatňovať samosprávam moderné metódy tvorby rozpočtu a nové nástroje rozpočtového procesu 

zamerané na plnenie stanovených cieľov za podmienok efektívneho, hospodárneho, účelného a 

účinného vynakladania finančných prostriedkov, ktoré má obec k dispozícii – tzv. programové 

rozpočtovanie. Obec Valaská uplatňuje programovú štruktúru v rozpočte obce. 

 

 

B. VÝCHODISKÁ TVORBY NÁVRHU ROZPOČTU 

 

Návrh rozpočtu vychádza zo schválených východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2019 -2021, zo 

schváleného rozpočtu verejnej správy na roky 2019-2021a  z vývoja hospodárenia obce v roku 2018 

a v predchádzajúcich sledovaných rokoch. V zmysle § 10 ods. 7 zákona 583/2004 Z. z. musí byť rozpočet 

zostavený ako vyrovnaný alebo prebytkový. 

V návrhu rozpočtu verejnej správy sa premietajú aj dopady novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 

553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Zákonom č. 

318/2018 Z. z. sa menia platové tarify zamestnancov. Odstraňuje sa tak dlhoročný problém nesúladu medzi 

úrovňou minimálnej mzdy a platovou tarifou pri odmeňovaní vo verejnej službe, k riešeniu ktorého sa 

zaviazala vláda Slovenskej republiky vo svojom Programovom vyhlásení na roky 2016 – 2020. 

 

 

C. TVORBA NÁVRHU ROZPOČTU 

 

Návrh rozpočtu je spracovaný podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. v členení podľa § 9 ods. 1 citovaného zákona na: 



a) rozpočet na príslušný rozpočtový rok, 

b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku, 

c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b). 

 

Viacročný rozpočet na roky 2019-2021 je zostavený v rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet obce 

na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok je záväzný, rozpočty na nasledujúce 

dva rozpočtové roky nie sú záväzné, majú len orientačný charakter, ich ukazovatele sa spresňujú v ďalších 

rozpočtových rokoch. 

Navrhovaný rozpočet na rok 2019 je v súlade s § 10 ods. 3 až 7 zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. vnútorne 

členený na  

a) bežný rozpočet, t. j. bežné príjmy a bežné výdavky, 

b) kapitálový rozpočet, t.j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky, 

c) finančné operácie. 

Je prehľadne členený podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie s prísnym rešpektovaním povinnosti jeho 

členenia na bežný a kapitálový rozpočet. V jeho rozpočtovej skladbe sú osobitne vyčlenené finančné operácie. 

 

Návrh rozpočtu na rok 2019 je zostavený ako prebytkový. 

Návrh rozpočtu predpokladá bežné príjmy vo výške 3 113 042 €, 

bežné výdavky v rozpočte sú predpokladané v sume 2 957 816 €,  

bežný rozpočet je navrhnutý ako prebytkový v sume 155 226 €. 

Kapitálové príjmy sú navrhnuté vo výške 600 €, 

kapitálové výdavky vo výške 8 500 €,  

kapitálový rozpočet je navrhnutý ako schodkový v sume –7 900 €. 

Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu. 

Príjmové finančné operácie sú naplánované v sume 0 € a výdavkové finančné operácie v sume 0 €. Rozdiel je 

navrhnutý v sume 0 €. 

Rozpočet bude potrebné v roku 2019 meniť a dopĺňať na základe požiadavky nového vedenia obce po 

komunálnych voľbách z dôvodu, že sa v návrhu rozpočtu nepočíta s investíciami v roku 2019.  

 

 

D. ZHRNUTIE 

 

Návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2019-2021 a návrh rozpočtu obce na rok 2019 je spracovaný 

v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi – zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 583/2004 

Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a Ústavným zákonom č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti. Návrh rozpočtu 

zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad 

a drobné stavebné odpady v z. n. p., zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov 

územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 

597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších 

predpisov a ostatné súvisiace právne normy. 

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami a internými predpismi obce. 

Návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle obce v zákonom stanovenej lehote, t. j. 

najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.   

Schválený rozpočet podlieha zverejneniu podľa ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej 

zodpovednosti čl. 9 ods. 2. 

 

 

Na základe môjho odborného stanoviska a skutočností v ňom uvedených predložený návrh rozpočtu obce na 

rok 2019  

 

o d p o r ú č a m   p o s l a n c o m   s c h v á l i ť 



 

 

a predložený návrh rozpočtu obce na roky 2020 – 2021 

 

o d p o r ú č a m  p o s l a n c o m  zobrať na vedomie 

          

 

 

Ing. Bc. Mária Pohančaníková 

 hlavná kontrolórka 

Valaská, 31. 10. 2018   
 

 

 

 

 

 

 

 


